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ส่วนที่ 1  
บทสรุปส ำหรบัผูบ้รหิำร  

 
1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ   
   ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
            ผู้เรียน และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ มีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำร หรือกำรประกอบอำชีพ
อิสระ และมีผลงำนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย และกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ สำมำรถ
เข้ำไปแข่งขันในระดับชำติ มีกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในระดับ ปวช.3 และปวส.2 ทุกแผนกวิชำ 
            สรุปคุณภำพใน ระดับยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นผลจำกกำรพฒันำคุณภำพทำงวิชำกำรและวิชำชีพของสถำนศึกษำ 
และบ่มเพำะผู้เรยีนให้เป็นผูป้ระกอบกำร สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรียนมีผลงำนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ 
งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย  
            ผลสะท้อน  ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ ด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ เรี ยนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตส ำนึกของกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
   ด้ำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียน กำรสอน 
             สถำนศึกษำได้พัฒนำหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ โดยปรับปรุงรำยวิชำเดิม และสนับสนุนให้
ครุจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ท ำให้กำรจัดกำรเรียน กำรสอนมีคุณภำพ และ
พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
             สรุปคุณภำพใน ระดับยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นผลของกำรที่สถำนศึกษำสนับสนุนในกำรอบรมกำรเขียนแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
             ผลสะท้อน  พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21   
       
   ด้ำนที่ 3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
             สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำครูผู้สอนให้มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียน กำรสอน กำร
บริหำรจัดกำรช้ันเรียน และกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ ผู้บริหำรสถำนศึกษำให้ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี มีกำรใช้นวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมุลสำรสนเทศ (RMS2016) 
              สรุปคุณภำพใน ระดับยอดเยี่ยม ครูผู้สอนกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
              ผลสะท้อน  ครูผู้สอนให้มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียน กำรสอน กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน และ
กำรพัมนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ  
   ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
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             สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียน กำรสอนในระบบทวิภำคี โดยระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียน กำรสอน
ร่วมกับสถำนประกอบกำร บุคคล ชุมชน และองค์กรต่ำงๆ เพื่อยกระดับ และพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอำสำ โดยใช้วิชำชีพ สร้ำงประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
             สรุปคุณภำพใน ระดับยอดเยี่ยม สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียน กำรสอนในระบบทวิภำคี 
             ผลสะท้อน สำมำรถระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียน กำรสอนร่วมกับสถำนประกอบกำร บุคคล ชุมชน 
และองค์กรต่ำง ๆ ผู้เรียนมีจิตอำสำ 
   ด้ำนที่ 5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
             สถำนศึกษำได้พัฒนำ ดูแลสภำพแวดล้อมเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียน กำรสอน และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ให้มีควำมพร้อม และเพียงพอต่อกำรใช้งำนของผู้เรียน หรือผู้รับบริกำร 
              สรุปคุณภำพใน ระดับยอดเยี่ยม สถำนศึกษำมีควำมพร้อมในด้ำนด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
              ผลสะท้อน  สภำพแวดล้อมเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียน กำรสอน 
2. กำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถำนประกอบกำร 
1. สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรวิทยำลัยฯ คณะกรรมกำรบริหำร
สถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำร องค์กรต่ำง ๆ  
2. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สถำนประกอบกำร องค์กรต่ำง ๆ ในกำรท ำสิ่งประดิษฐ์ 
งำนสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม สำมำรถน ำไปใช้ได้จริงในชุมชน  และสำมำรถต่อยอดเชิงพำณิชย์ได้ และเผยแพร่สู่
สำธำรณชน 
3. ระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ในกำรจัดกำรเรียน กำรสอนแบบทวิภำคี 
4. สถำนศึกษำให้บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (Fix it) กับชุมชน และสังคม 
5. เป็นสถำนศึกษำแห่งกำรเรียนรู้ให้กับชุมชน 
3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 
1. ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีสมรรถนะเป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำ 
2. ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีทักษะวิชำชีพและทักษะชีวิตที่จ ำเป็นใน ศตวรรษที่ ๒๑ 
3. ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำ 
4. ส่งเสริมควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด้ำน หลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำร ตลำดแรงงำน 
5. จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำ โดยยึด ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง และส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
6. ให้กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำด้ำนบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำร สถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 
โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี สำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
7. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำแบบส่วนร่วม 
8. ควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
9. พัฒนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) 
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ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคพัทยำ ได้รับรำงวัลระดับชำติ  5 ดำว ในปีกำรศึกษำ 
2560 
     
 
 ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน ตำมทฤษฎีวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle)  
1.P (Plan)  กำรวำงแผน 
  1.1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำและผู้เรียน  
ซึ่งก ำหนดอยู่ในแผนพัฒนำสถำนศึกษำ/แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
  1.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีกำรประชุมช้ีแจงครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เกี่ยวกับกำรพัฒนำ 
ศักยภำพศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 
  1.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  1.4 ผู้บริหำรให้กำรสนับสนุนในกำรแข่งขันกำรเขียนแผนธุรกิจ   ระดับสถำนศึกษำ  ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด  
ระดับภำค  และระดับชำติ 
2.D(Do) กำรปฏิบัติตำมแผน 
  2.1 ด ำเนินโครงกำรอบรมบ่มเพำะกำรเป็นผู้ประกอบกำรกำร  และประกวดแผนธุรกิจ 
  2.2 น ำกลุ่มผู้เรียนที่ได้รำงวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  และรองชนะเลิศอันดับที่ 2  
ไปศึกษำดูงำนในสถำนประกอบกำรที่มีกำรด ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
  2.3 ผู้เรียนด ำเนินธุรกิจ  โดยมีครูที่ปรึกษำธุรกิจดูแล  นิเทศ  ติดตำม  เป็นระยะๆ 
  2.4 ผู้เรียนประชำสัมพันธ์  โฆษณำ  กำรด ำเนินธุรกิจ  เช่น Face book , Line ,ป้ำย,แผ่นพับ 
3.C (Check)  กำรตรวจสอบ 
  3.1 รำยงำนสรุปผลกำรประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย งบก ำไรขำดทุน งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
รำยงำนกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำ  
  3.2 รำยงำนสรุปผลกำรประกอบธุรกิจตำมกระบวนกำร PDCA เสนอผู้บริหำร 
4.A (Action)  กำรปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนำงำน 
  4.1 รำยงำนกำรนิเทศ  เสนอต่อผู้บริหำร 
  4.2ปรับปรุงแก้ไขตำมรำยงำนกำรนิเทศของครูที่ปรึกษำธุรกิจ 
     นวัตกรรมที่เกิดข้ึน  คือ 
     1. มำตรฐำนกำรด ำเนินธุรกิจในศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 
     2. กำรจัดกำรควำมรู้ หรือ KM (Knowledge Management)  แนวทำงกำรท ำงำน 
ภำยในสถำนศึกษำ  เพื่อท ำให้เกิดกำรนิยำม ควำมรู้ขององค์กรข้ึน และท ำกำรรวบรวม, สร้ำง, และกระจำยควำมรู้
ของสถำนศึกษำ ไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดกำรต่อยอดของควำมรู้ , น ำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึง
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งกำรเรียนรูภ้ำยในสถำนศึกษำข้ึน คือ กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มอียู่ ซึ่งกระจัดกระจำยอยูใ่น
ตัวบุคคลหรือเอกสำร มำพัฒนำให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถำนศึกษำ  สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพัฒนำตนเอง
ให้เป็นผู้รู้  น ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ให้เกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
ปัจจัยเกื้อหนุน หรือปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ คือผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบกำร และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพ ท ำงำนตำมขั้นตอน PDCA 
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ส่วนที่ 2  
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ  

 

2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 

  ที่อยู ่
  วิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 15/17 หมู่ 2  ต ำบลนำเกลือ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
  โทรศัพท์ 038221643  โทรสำร 038221818 
  E-mail Chonburi05@vec.mail.go.th  Website http://www.pattayatech.ac.th 
  ประวัติสถำนศึกษำ 
  กำรจัดกำรศึกษำ 
  สภำพชุมชน 
  ในอดีตก่อนที่น่ำเกลือจะเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเคยเป็นแหล่งอุตสำหกรรมมำก่อน อำชีพหลักของ 
ชำวนำเกลือ คือ กำรท ำน ำเกลือ จึงทให้มีกลิ่นอำยของบ้ำน เรือโบรำณอยู่ในปัจจุบัน ที่น ำเกลือ คุณยังคง 
จะได้เจอบ้ำนเรือนเก่ำๆ ที่ท ำด้วยไม้, ถนนสำยแคบ ๆ ร้ำนก๋วยเตี๋ยวท้องถ่ิน และเรือหำปลำ บรรดำบ้ำนเรือน 
ที่สร้ำงอยู่เหนือ แอ่งน้ ำดูเหมือนกันภำพวำด เมื่อเดินไปตำมถนนก็จะพบกับร้ำนขำยของหัตถกรรมซึ่งเป็น 
หัตถกรรมของท้องถ่ิน แต่เมื่อไปถึงวงเวียนปลำโลมำ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกำร เริ่มต้นถนนเลียบช ำยห ำด 
อำณำเขตพัทยำเหนือ สิ่งแวดล้อมก็จะดูแตกต่ำงจำกนำเกลือไปอย่ำงสิ้นเชิง บรรดำโรงแรม บ้ำนพัก และ 
ร้ำนอำหำร ถูกสร้ำงขึ้นมำกมำยติดกับถนนเลียบช ำยห ำดและที่นี่คุณยังสำมำรถเดินเล่น ใต้ร่มต้นปำล์มไปตำม 
ทำงเดินเท้ำเลียบชำยหำด ที่เพิ่งสร้ำงเสร็จไปยังส่วนของพัทยำ ที่เป็นที่รู้จักกันดีว่ำถนนสองสำยสอง 
พัทยำ ซึ่งมีโรงแรม แหล่งช้อปปิ้ง คลับ บำร์และส ำนักงำนต ำรวจท่องเที่ยวตั้งอยู ่
  สภำพเศรษฐกิจ 
  ชลบุรีเป็นย่ำนชุมชนจีนที่ใหญ่ที่สุดในภำคตะวันออก คนจีนในชลบุรีส่วนใหญ่เป็นเช้ือสำยแต้จิ๋ว ซึ่งเช่ียวชำญ 
กำรค้ำและมีบทบำทส ำคัญในเรื่องเศรษฐกิจ ประมง อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และเข้ำมำต้ังถ่ินฐำนในช่วง 
ต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกำลที่ 2-3) อยู่แถบชำยทะเลเมืองบำงปลำสร้อย ท ำกำรค้ำและประมงอย่ำงกว้ำงขวำงจน 
มีเหลือส่งออกไปยังต่ำงประเทศ อีกทั้งเป็นผู้น ำอ้อยเข้ำมำปลูก และริเริ่มอุตสำหกรรมน้ ำตำลทรำยแถบอ ำเภอ 
บ้ำนบึง อ ำเภอพำนทอง และอ ำเภอพนัสนิคม ส่วนคนจีนที่อพยพเข้ำมำในสมัยรัชกำลที่ 5 มักท ำอำชีพปลูก 
ผักและเลี้ยงเป็ดอยู่ในบริเวณเดียวกัน ส ำหรับชนชำวลำวนั้นอพยพเข้ำมำช่วงรัชกำลที่ 3 มีอำชีพท ำไร่ ท ำนำ 
และมีควำมสำมำรถพิเศษในกำรท ำหัตถกรรมจักสำน ส่วนชำวมุสลิมอพยพเข้ำมำต้ังแต่สมัยอยุธยำ 
  สภำพสังคม 
  คนเมืองชลในปัจจุบันนับถือศำสนำพุทธมำกถึง 97 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือนับถือศำสนำ 
คริสต์ อิสลำม และอื่น ๆ โดยผสมผสำนควำมเช่ือควำมศรัทธำในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเข้ำไว้ในศำสนำที่ตนนับถือ 
ด้วย เช่น เมื่อถึงช่วงเทศกำลกินเจประมำณเดือนตุลำคมของทุกปี ผู้คนที่ศรัทธำก็จะพำกันนุ่งขำวห่ม 
ขำว งดกำรบริโภคเนื้อสัตว์ แล้วเดินทำงไปร่วมสวดมนต์บ ำเพ็ญทำนยังโรงเจต่ำง ๆทั่วจังหวัดชลบุรี หรืออีก 
ตัวอย่ำงหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ คนเมืองชลมักเดินทำงไปที่เขำสำมมุข เพื่อสักกำระและขอพรจำกเจ้ำแม่ 
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สำมมุข บริเวณเขำสำมมุขซึ่งไม่ห่ำงจำกหำดบำงแสนและอ่ำงศิลำ สองตัวอย่ำงนี้คือควำมเช่ือของชำวจีนที่ 
ผสำนรวมเป็นเนื้อเดียวกับควำมศรัทธำท้องถ่ิน จนไม่สำมำรถแยกออกจำกกันได้ 

2.2 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 

 

2.3 ข้อมูลของสถำนศึกษำ 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 500 215 0 715 
ปวช.2 361 139 0 500 

ปวช.3 491 128 0 619 
รวม ปวช. 1352 482 0 1834 
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       ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 

ระดับชั้น แรกเขา้ ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 731 325 44.46 

ปวส.2 287 190 66.20 
รวม 1018 515 50.59 

  ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
ระดับชั้น แรกเขา้ ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 804 372 46.27 
ปวส.2 264 211 79.92 
รวม 1068 583 54.59 

  ข้อมูลบุคลำกร 

ประเภท 
ท้ังหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผู้บริหำร/ ผู้รบัใบอนญุำตผูจ้ัดกำร/ ผู้อ ำนวยกำร/ รอง
ผู้อ ำนวยกำร/ ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำร 

5 5 - 

ข้ำรำชกำรครู/ ครูเอกชนที่ได้รบักำรบรรจุ/ ผู้ที่ได้รบักำรรับรอง 16 16 16 
ข้ำรำชกำรพลเรอืน 0 - - 
พนักงำนรำชกำรคร ู 25 24 25 
พนักงำนรำชกำร(อื่น) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 33 23 32 
เจ้ำหน้ำที ่ 24 - - 
บุคลำกรอื่นๆ (นักกำรภำรโรง/ ยำมรักษำกำร/ พนักงำนขับรถ/ ฯ) 11 - - 
รวม ครู 74 63 73 
รวมทั้งสิ้น 114 63 73 
   

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม 
ปวส.1 190 205 395 
ปวส.2 170 89 259 

รวม ปวส. 360 294 654 
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       ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 

อุตสำหกรรม 7 7 14 
พำณิชยกรรม 4 4 8 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว 2 2 4 
อุตสำหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 0 0 0 
รวมทั้งสิ้น 13 13 26 
   
ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 
อำคำรเรียน 7 
อำคำรปฏิบัติกำร 3 
อำคำรวิทยบรกิำร 1 
อำคำรอเนกประสงค์ 2 
อำคำรอื่น ๆ 2 
รวมทั้งสิ้น 15 
   
ข้อมูลงบประมำณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 
งบบุคลำกร 19.00 
งบด ำเนินงำน 5.00 
งบลงทุน 24.00 

งบเงินอุดหนุน 21.00 
งบรำยจ่ำยอื่น 3.00 
รวมทั้งสิ้น 72.00 
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2.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ 

  ปรัชญำ 
  คุณธรรมเยี่ยม เปี่ยมวิชำ พัฒนำอำชีพ 
  อัตลักษณ์ 
  จิตบริกำรสำธำรณะ 
  เอกลักษณ์ 
  สถำนศึกษำพอเพียง 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

  วิสัยทัศน ์
  เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้ำงนวัตกรรม น ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้บริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำน ำพำสู่ Smart Collage 
  พันธกิจ 
  1. ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีและของ
ประเทศ 
2. พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำให้ได้มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษำ ครู 
บุคลำกรของวิทยำลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 
3. พัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับสถำนประกอบกำรในกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนฝีมือแรงงำนอย่ำง
เป็นระบบในทุกระดับ 
4. ร่วมมือ บริกำร ช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ประชำชนในงำนด้ำนอำชีวศึกษำ 
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษำมีงำนท ำและมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้ประกอบกำรได้ 
  เป้ำประสงค์ 
  1. ผลิตบุคลำกรให้มีควำมรู้และทักษะวิชำชีพด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตและอุตสำหกรรม ตำมหลักสูตรที่
เหมำะสมกับเศรษฐกิจและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนสำมำรถบริหำรและประกอบอำชีพในระดบั
สำกล 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษำ ครู บุคลำกรอำชีวศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมหลักคุณธรรม 
3. ร่วมกับสถำนประกอบกำรในกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
4. บริกำรวิชำชีพที่เหมำะสมตำมควำมต้องกำรของชุมชน สังคม องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชนเพื่อกำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
5. ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษำ มีรำยได้ระหว่ำงเรียนเตรยีมควำมพร้อมกำรเป็นผูป้ระกอบกำร และต่อยอดผูไ้ดร้บั
กำรบ่มเพำะให้สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ 
  ยุทธศำสตร์ 
  ยุทธศำสตร์ที่1 ด้ำนกำรพัฒนำผลกำรจัดกำรศึกษำด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่3 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
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ยุทธศำสตร์ที่4 ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพให้ได้มำตรฐำน 
  กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำผลกำรจัดกำรศึกษำด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
มำตรกำรที่ 1 พัฒนำผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรหรือท ำงำนในสถำน
ประกอบกำรจนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษำต่อในระดับสูง 
มำตรกำรที่ 2 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำมีควำมรักและภำคภูมิใจในวิชำชีพ และเล็งเห็นควำมส ำคัญของวิชำชีพที่
มีต่อสังคม 
กลยุทธ์ที่ 2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
มำตรกำรที่ 1 บริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรมและนโยบำยของหน่วย 
ต้นสังกัด 
มำตรกำรที่ 2 บริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกรให้ตรงตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
มำตรกำรที่ 3 บริหำรกำรเงินและงบประมำณให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
มำตรกำรที่ 4 พัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่ มีกำรน ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
มำตรกำรที่ 5 มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำย 
กลยุทธ์ที่ 3 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
มำตรกำรที่ 1 พัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบ มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
มำตรกำรที่ 2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 4 ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพให้ได้มำตรฐำน 
มำตรกำรที่ 1 จัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำ
มำตรฐำนกำรศึกษำ และน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
   

       รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

   

      รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

   

       รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2560 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นำงสำวเอ็นดู มงักรแสงแก้ว  
เครื่องยกฝำตะแกรงเหล็กปิดร่องระบำยน้ ำ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำ
ชีวศีกษำ 



-๑๐- 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นำยพลวัฒน์ ไชยศรี  
อุปกรณ์อัดผงกำแฟ 

ชนะเลิศ ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

นำยสุวิทย์ รสหอม  
อุปกรณ์ช่วยเตือนระวังคนตกรำงรถไฟและรถไฟฟ้ำ 

ชนะเลิศ ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

นำยศิริวัฒน์ ศรีเล็กยัง  
ซำลำเปำเบญจรงค์ 

ชนะเลิศ ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

นำยสุริยำ สวัสดิ์นพรัตน์  
อุปกรณ์ช่วยเตือนระวังคนตกรำงรถไฟและรถไฟฟ้ำ 

ชนะเลิศ ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

นำยนพรัตน์ กลิ่นหอม  
เก้ำอี้กำยภำพ 

ชนะเลิศ ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำชีวศึกษำ 

นำยสง่ำ คูค ำ  
กระทะทอดไรก้ำกระบบ 2 น้ ำ 

ชนะเลิศ ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

นำยสง่ำ คูค ำ  
กระทะทอดไรก้ำกระบบ 2 น้ ำ 

ชนะเลิศ ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

นำยธีรศักดิ์ พลิ้งวงศ์  
เครื่องยกฝำตะแกรงเหล็กปิดร่องระบำยน้ ำ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

นำยพลวัฒน์ ไชยศรี  
อุปกรณ์ขยำยถุงพบัข้ำง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

นำยชโลมพร แน่นหนำ  
ชุดดูดลูกปืนเพลำกลำง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

นำงสุรีย์ หนองกก  
ระบบจัดกำรยืม - คืนอุปกรณ์เครื่องมือ และหนังสือ แบบ

ออนไลน ์

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

นำยสง่ำ คูค ำ  
ฟำร์มไก่อจัฉริยะ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

นำงสำวธนภรณ์ ศิลำรำช  
สลัดทอดร้อยรวมใจ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

นำงสำวชัญญำณ์ภัช นำชัยทอง  
ลุยสวน กรอ๊บ กรอบ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

นำยสุวิทย์ รสหอม  
เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยไร้คนขับ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 



-๑๑- 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นำยสุริยำ สวัสดิ์นพรัตน์  
อุปกรณ์ฉีดน้ ำยำรีดผ้ำ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

นำยธำณี แสงโชติ  
อุปกรณ์ช่วยกัดงำนเหลี่ยม 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

นำงสำวอมรรัตน์ ไชยแก้ว  
ไก่สมุนไพร 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

นำยธีรศักดิ์ พลิ้งวงศ์  
เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยไร้คนขับ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

นำยชโลมพร แน่นหนำ  
แม่แรงไฟฟ้ำ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

นำยบอย โคตรภักดี  
ไม้เท้ำอจัฉริยะ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

นำยสง่ำ คูค ำ  
อุปกรณ์อุ่นนมแมจ่ำกเต้ำแบบพกพำ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

นำยสง่ำ คูค ำ  
Pattayatech Smart Home 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

นำยจำรึก จำรุมิตร  
เครื่องฝำนผัก 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

นำยจำรึก จำรุมิตร  
เครื่องคัดขนำดกุง้แห้ง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

นำยศักดิ์ชัย ชุมไธสงค์  
เครื่องวำดลำยวงจรควบคุมด้วย Arduino 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

นำยสง่ำ คูค ำ  
กระทะทอดไรก้ำกระบบ 2 น้ ำ 

รำงวัล 
อื่น ๆ 

ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

นำยนพรัตน์ กลิ่นหอม  
เก้ำอี้กำยภำพ (Chair physical therapy project) 

รำงวัล 
อื่น ๆ 

ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

นำงสำวสมฤทัย บุญกอ่  
ซอสผัดไทยสบัปะรด 

รำงวัล 
อื่น ๆ 

ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

นำงสำวสรุีภรณ์ สุขธนำรักษ์  
ซำลำเปำเบญจรงค์ 

รำงวัล 
อื่น ๆ 

ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 



-๑๒- 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นำงสำวกมลรัตน์ เอี่ยมโคกสูง  

อุปกรณ์อัดผงกำแฟ 
รำงวัล 
อื่น ๆ 

ภำค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

   

         รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2561 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

   

          รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2560 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นำงสำวขวัญฤดี สลับสี  
ซอสผัดไทยสบัปะรด 

ชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

นำยจักรพงษ์ พนมยงค์  
ซำลำเปำเบญจรงค์ 

ชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

นำยจิรำยุ เรียงวงษ์  
กระทะทอดไรก้ำกระบบ 2 น้ ำ 

ชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

นำยสหชัย สำสิทธ์ิ  
เก้ำอี้กำยภำพ (Chair Physical Therapy Project) 

ชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

นำงสำวสุกญัญำ ไชยวงศ์  
อุปกรณ์อัดผงกำแฟ 

ชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

นำยสุทธิพงษ์ ภำนุรัตน์  
เครื่องยกฝำตะแกรงเหล็กปิดร่องระบำยน้ ำ 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

นำยศิริวัฒน์ ศรีเล็กยัง  
ซอสผัดไทยสบัปะรด 

ชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

นำงสำวนพเก้ำ เมฆศรี  
เครื่องฝำนผัก 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

นำยวัชรพงษ์ ฤทธิประเสรฐิ  
เครื่องขำยปำกกำหยอดเหรียญ 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

นำงสำวเอื้องไพร ทบัทอง  
ฟำร์มไก่อจัฉริยะ 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

นำยวัฒนำ เงำงำม  
ชุดสำธิต เครื่องรดน้ ำต้นไม้และใสปุ่๋ยอัตโนมัติ 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

นำงสำวสุพัตรำ ไกรแก้ว  
ไก่สมุนไพร 

รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 



-๑๓- 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นำยสิทธิศักดิ์ กัณหำ  

ชุดสำธิต เครื่องรดน้ ำต้นไม้และใสปุ่๋ยอัตโนมัติ 
รองชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

นำยธนำยุทธ ปำนกล้ำ  
เครื่องยกฝำตะแกรงเหล็กปิดร่องระบำยน้ ำ 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

นำยธนกิจ มำกมณี  
อุปกรณ์ช่วยเตือนระวังคนตกรำงรถไฟและรถไฟฟ้ำ 

ชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

นำงสำวมนสันัน ศรีทองแจ้ง  
ซำลำเปำเบญจรงค์ 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

นำงสำวจริำพร เกตุทอง  
ซอสผัดไทยสบัปะรด 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

นำยกวิน โรจน์บุนส่งศรี  
อุปกรณ์ช่วยเตือนระวังคนตกรำงรถไฟและรถไฟฟ้ำ 

ชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

นำงสำวเจนจริำ บำนแย้ม  
กระทะทอดไรก้ำกระบบ 2 น้ ำ 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

นำยสหชัย สำสิทธ์ิ  
เก้ำอี้กำยภำพ (Chair physical therapy project) 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

นำยสหชัย สำสิทธ์ิ  
เก้ำอี้กำยภำพ (Chair physical therapy project) 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

นำงสำวสุกญัญำ ไชยวงศ์  
อุปกรณ์อัดผงกำแฟ 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

นำงสำวเอ็นดู มงักรแสงแก้ว  
เครื่องยกฝำตะแกรงเหล็กปิดร่องระบำยน้ ำ 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

  รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2561 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
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ส่วนที่ 3  
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 

  มำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ ประกอบด้วย 3 มำตรฐำน 9 ประเด็น ดังนี้  

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

   กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มีทักษะและ
กำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้ำนควำมรู้ 

  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน หรือท ำงำน โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรด ำรงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 

1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษำ
เอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่ของตนเองตำม
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

   สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ มี
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้  
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2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

  สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำร 
ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพิ่มเติมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

  สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน ตำมหลักสูตร มำตรฐำนคุณวุฒิ
อำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ ตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียน
ของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

  สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน 
ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณของสถำนศึกษำที่มีอยู่อย่ำงเต็ม
ศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

  สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยส ำคัญที่หน่วยงำนต้นสังกัด
หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
ผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

   สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  เพื่อสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้  

3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศในกำรจัด
กำรศึกษำ กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้ กำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ โดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมำะสม เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
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3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

  สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดยผู้บริหำร ครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
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ส่วนที่ 4  
ผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 
4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
4.1.1 ผลสัมฤทธ์ิ  
1) ด้ำนควำมรู้ 
สถำนศึกษำมีกำรดูแลแนะแนวผู้เรียน  มีกำรก ำกับติดตำมนักเรียน-นักศึกษำ  มีกิจกรรมกำรเยี่ยมบ้ำน  กำรโฮมรูม 
เพื่อรับทรำบปัญหำของนักเรียน-นักศึกษำเพื่อแนวทำงเยียวยำและแก้ไข   มีกำรส่งเสริมให้จัดท ำผลงำนด้ำน
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งำนสร้ำงสรรค์  หรืองำนวิจัย   จัดกำรประกวดภำยในวิทยำลัย  และส่งเสริมให้เข้ำร่วม
กำรประกวดระดับ อำชีวศึกษำจังหวัด  และอำชีวศึกษำภำค  ชำติ  จนน ำมำสู่กำรได้รับรำงวัลต่ำงๆ   มีกำรจัดกำร
ฝึกอบรมอำชีพกับกระทรวงแรงงำน  มีกำรจัดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ  แลมีกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำน
อำชีวศึกษำ (V-net) จนส่งผลให้นักเรียนนักศึกษำมีงำนท ำ  และไปศึกษำต่อในระดับสูงต่อไปและผลสัมฤทธ์ิในกำร
พัฒนำคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ อำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ด้ำนควำมรู้ตำมรำยกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ปรำกฎผลดังนี้ 
 1.1) กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
    1.1.1) เชิงปริมำณ 
     - จ ำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีที่ 3 แรกเข้ำ 804 คน ส ำเร็จกำรศึกษำ 372 คน 
     - จ ำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีที่ 2 แรกเข้ำ 264 คน ส ำเร็จกำรศึกษำ 211 คน 
    1.1.2) เชิงคุณภำพ 
     ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 46.27 
     ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 79.92 
     คิดเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำรวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 54.59 มีคุณภำพ
อยู่ในระดับปำนกลำง โดยผลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ รวม ปวช. และ ปวส. ปีกำรศึกษำ 2561 เพิ่มสูงข้ึนกว่ำปีกำรศึกษำ 
2560 คิดเป็นร้อยละ 4.01 (ปีกำรศึกษำ 2560 ร้อยละ 50.58) 
    1.1.3) ผลสะท้อน 
     สถำนศึกษำ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เนื่องจำก สถำนศึกษำแก้ปัญหำกำร
ออกกลำงคันของนักเรียน และสถำนประกอบกำรพึงพอใจต่อผูส้ ำเร็จกำรศึกษำที่มงีำนท ำ ค่ำเฉลี่ย 3.51-5.00 คิด
เป็นร้อยละ 87.63 
 1.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
    1.2.1) เชิงปริมำณ 
     - จ ำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่ผ่ำนกำรพัฒนำเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบ
อำชีพอิสระ จ ำนวน 37 คน 
     - จ ำนวนผู้เรียนประสบผลส ำเรจ็สูก่ำรเปน็ผู้ประกอบอำชีพ กำรประกอบอำชีพอิสระ 
จ ำนวน 3 คน 
     



-๑๘- 
 

 
    1.2.2) เชิงคุณภำพ 
      ผู้เรียนที่ประสบควำมส ำเร็จสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
คิดเป็นร้อยละ 70.27 เทียบกับจ ำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยทีผ่ำนกำรพัฒนำกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำร
ประกอบกำรอำชีพอิสระ มีคุณภำพอยู่ในระดับที่ดีเลิศ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธ์ิ ปีกำรศึกษำ 2560 
พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบควำมส ำเร็จสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบ
อำชีพอิสระสูงกว่ำปีกำรศึกษำ 2560 (ร้อยละ 67.23) 
    1.2.3) ผลสะท้อน 
     จำกผลกำรส่งเสริม  สนันสนุนและพัฒนำผู้ เรียนให้มีสมรรถนะในกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรหรือ กำรประกอบอำชีพอิสระ และมีผู้เรียนที่ประสบควำมส ำเร็จกำรประกอบอำชีพอิสระ เป็นที่
ยอมรับในชุมชน 
   1.3) ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
    1.3.1) เชิงประมำณ 
     จ ำนวนผลงำน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรือ งำนวิจัย ในปีกำรศึกษำ 
2561 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 23 ผลงำน 
    1.3.2) เชิงคุณภำพ 
     สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ และ
งำนวิจัยในสถำนศึกษำ ในระหว่ำงวันที่ 22-23 พฤศจิกำยน 2560 และมีผลงำนซอสผัดไทยสับปะรด ซำลำเปำ-      
เบญจรงค์ เก้ำอี้กำยภำพ กระทะทอดไร้กำก ระบบ 2 น้ ำ อุปกรณ์อัดผงกำแฟ มีคุณภำพอยู่ในระดับดีเลิศ 
    1.3.3) ผลสะท้อน 
     ได้รับกำรยอมรับ สนับสนุนงบประมำณในกำรผลิต 
   1.4) ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
    1.4.1) เชิงปริมำณ 
     จ ำนวนผู้เรียนที่ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพในวิทยำลัย จ ำนวน 14 คน 
    1.4.2) เชิงคุณภำพ 
     ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพใน 
2) ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
จำกผลกำรฝึกงำนในสถำนประกอบกำร  กำรอบรมอำชีพระยะสั้น  กำรเรียนรู้โดยกำรจัดท ำนวักกรรมสิ่งประดิษฐ์    
น ำมำสู่นักเรียน-นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถมีงำนท ำ   และศึกษำต่อได้ 
3) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
นักเรียน-นักศึกษำของวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ  ที่ส ำเร็จกำรศึกษำไป  วิทยำลัยได้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อสถำน
ประกอบกำร  หรือสถำนศึกษำที่รับนักศึกษำเข้ำศึกษำต่อ  มีควำมพึงพอใจด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  มีควำมพึงพอใจมำกกว่ำร้อยละ  3.50  ข้ึนไป 
 

4.1.2 จุดเด่น  
 1.  นักเรียน- นักศึกษำของวิทยำลัย มีควำมรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม   และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของสถำนประกอบกำร 
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 2.  นักเรียน-นักศึกษำจบแล้วมีงำนท ำ 
 3.  นักเรียน-นักศึกษำของวิทยำลัยเป็นที่ต้องกำรของสถำนประกอบกำร 
 

4.1.3 จุดที่ควรพัฒนำ  
1.  ควรมีกำรพัฒนำควำมรู้ทำงด้ำนภำษำ และเทคโนโลยี  แก่นักเรียน-นักศึกษำ 
4.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
1.  ควรมีกำรปรับปรุงหลักสูตรให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร เพื่อนักเรียน-นักศึกษำ จะได้
เข้ำท ำงำนได้ตรงตำมที่สถำนประกอบกำรต้องกำร 
4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
4.2.1 ผลสัมฤทธ์ิ  
1) ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
 1.  สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะร่วมกับสถำนประกอบกำร โดยมีกำรเชิญผู้เช่ียวชำญ
ด้ำนหลักสูตรฐำนสมรรถนะ   ร่วมกันก ำหนดหลักสูตร ร่วมกับสถำนประกอบกำร  และร่วมกับสถำนศึกษำในสังกัด
อำชีวศึกษำจังหวัดชลบุรี  และสถำนศึกษำเอกชน 
 2.  มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  โดยมีกำรปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำที่มีอยู่เดิม ให้สอดคล้องกับ
ยุคสมัยปัจจุบัน  และตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 
 3.  ครูผู้สอนทุกคนจะต้องท ำท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ผู้ปฏิบัติทุกรำยวิชำ  มีกำรวัดและประเมินผล 
2) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 1.  สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต้องเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 2.  มีกำรวิเครำะห์หลักสูตรและก ำหนดรำยวิชำโดยมุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ   
 3.  มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเป็นช้ินงำน  โครงกำร  มีกำรจัดท ำสิ่งประดิษฐ์  กำรวิจัย 
 4.  ครูมีกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน  อุปกรณ์ที่ทันต่อเทคโนโลยี 
 5.  มีกำรจัดทแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  โดยเน้นให้วัดและประเมินผลตำมสภำพจริง  ด้วยรูปแบบที่หลำย
หลำย 
 6.  มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน  โดยกำรจัดท ำเอกสำรประจ ำช้ันเรียน  มีกำรโอมรูม  มีข้อมูลนักเรียน-
นักศึกษำรำยบุคคล    มีกำรจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้  มีระบบดูแลนักเรียน-นักศึกษำ  โดยใช้ SMS  แจ้งผู้
ปกครอง  มีกำรจัดต้ัง Line กลุ่ม ในกำรดูแลนักเรียน-นักศึกษำ และเข้ำถึงผู้ปกครองได้โดยง่ำย 
 7.  ห้องเรียนทุกห้องสำมำรถเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง  เพื่อใช้เป็นสื่อในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
และกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียน 
3) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 1.  สถำนศึกษำมีครูผู้สอนที่ตรงสำขำ  มีกำรส่งครูเข้ำรับกำรอบรมตำมสำขำวิชำชีพ  มีกำรส่งครูเข้ำร่วม
อบรมกับสถำนประกอบกำรตำมสำขำวิชำชีพ 
 2.  สถำนศึกษำมีกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี    แผนพัฒนำ
สถำนศึกษำ  กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัูกำร   ไดยครูทุกคนมีส่วนรับ   และได้รับกำรอนุมัติ
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  และคณะกรรมกำรวิทยำลัย 
 3.  สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นปัจจุบัน 
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 4.  สถำนศึกษำมีกำรจัดอำำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  โดยท ำควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรต่ำง ๆ   
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 5.  มีกำรระดมทรัพยำกรจำกภำยนอกทั้งวัสดุ  คุรภัณฑ์  และเชิญผู้เช่ียวชำญมำร่วมเป็นวิทยำกรให้แก่
นักเรียน-นักศึกษำ 
 6.  สถำนศึกษำ มีอำคำรสถำนที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติงำน  ที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
 7.  สถำนศึกษำ จัดให้มีสำธำรณูปโภคพื้นฐำน  เช่น  ระบบน้ ำ  ระบบไฟฟ้ำ แสงสว่ำง  ทำงเดิน  กำร
รักษำควำมปลอดภัย 
 8.  มีแหล่งรู้ที่ให้นักเรียน-นักศึกษำค้นคว้ำ  เช่น  ห้องสมุด  ศูนย์วิทยบริกำร  ห้องเรียนภำษำจีน เป็น
ต้น 
 9.  มีระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อใช้ในงำนด้ำนสนสนเทศภำยใน 
 10.  ห้องเรียน สำมำรถเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอน 
4) ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
 1.  สถำนศึกษำได้มีกำรจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนในระบบทวิภำคีจ ำนวน  6  สำขำวิชำ 
 2.  มีกำรระดมทรัพำกรจำกภำยนอก  ทั้งคุรุภัณฑ์  บุคลำกรที่ร่วมสอนในแผนกตรวจสอบโดยไม่ท ำลำย   
ได้รับกำรสนับสนุนรถจักรยำนยนต์จำกบริููษัทมิตรยนต์  ของแผนกเครื่องมือกล  เป็นต้น 
 3.  มีกำรบริกำรชุมชม  เช่นโครงกำรร่วมด้วยช่วยประชำชน   โครงกำรFix  it  center  เป็นต้น 
 4.  สถำนศึกษำมีระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงในกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศ  และเพื่อใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 
4.2.2 จุดเด่น  
 1.  วิทยำลัยฯ มีครูที่มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมสำขำที่สอนทุกคน 
 2.  วิทยลัยฯ  มีกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะร่วมกับสถำนประกอบกำร 
 3.  มีกำรบริกำรจัดกำรที่เกดิจำกกำรมสี่วนร่วม  ของผู้บริหำร  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และผู้ประกอบ  
และบุคคลภำยนอก 
4.2.3 จุดที่ควรพัฒนำ  
 1.  หลักสูตรยังขำดควำมยืดหยุ่นในกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 
4.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
 1.  ควรมีกำรระดมทรัพยำกรจำกภำยนอกให้มำก  โดยมีกำรเชิญสถำนประกอบกำร หรือผู้เช่ียวชำญ  
หรือมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงำนอื่นให้มำกขึ้น 
4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
4.3.1 ผลสัมฤทธ์ิ  
1) ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 1.  ครูผู้สอนมีกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพทุกคน 
 2.  สถำนศึกษำมีกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วมกับครู   นักเรียน  ผู้บริหำร  ผู้ปกครอง  สถำน
ประกอบกำร  บุคคลภำยนอก 
 3.  สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นปัจจุบัน 
 4  สถำนศึกษำมีกำรระดมทรัพยำกรจำกภำยนอกเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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 5.  สถำนศึกษำ มีกำรจัดท ำโครงกำรในกำรบริกำรชุมชน  และจิตอำสำ  เช่น โครงกำรFix  it  center,  
โครงกำรร่วมด้วยช่วยประชำชน 
2) ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
 1.  สถำนศึกษำมีกำรสนับสนุนใหผู้้เรียนจดัท ำนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งำนสร้ำงสรรค์  และงำนวิจัย  ให้
เข้ำรับกำรประกวด  จนได้รับรำงวัล 
 2.  สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นช้ินงำน  โครงกำร 
4.3.2 จุดเด่น  
 1. สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน Stem Education และกำรเรียนเป็นโครงงำน โครงกำร มีกำร
จัดท ำสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  
 2.  มีกำรท ำควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรต่ำง ๆ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
4.3.3 จุดที่ควรพัฒนำ  
 1.  สถำนศึกษำควรมีกำรท ำควำมร่วมมือในกำรจัดท ำงำนวิจัยร่วมกับหน่วยงำนอื่น 
4.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
 1.  ควรมีกำรอบรมกำรท ำวิจัยให้นักเรียน-นักศึกษำเพิ่มข้ึน 
 

ตำรำงที่ 4.1 สรุปคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

คะแนนท่ีได้ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 87.20 
ประเด็นที่ 1.1 ด้ำนควำมรู้ 87.92 
ประเด็นที่ 1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 87.92 

ประเด็นที่ 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีู่พึงประสงค์ 85.77 
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำ 94.00 
ประเด็นที่ 2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 76.00 

ประเด็นที่ 2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 100.00 
ประเด็นที่ 2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 100.00 
ประเด็นที่ 2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 100.00 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 85.00 
ประเด็นที่ 3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 100.00 
ประเด็นที่ 3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 70.00 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 88.73 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

คะแนนท่ีได้ 

สรปุ ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ 
ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปำน
กลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก ำลงัพัฒนำ (น้อยกว่ำรอ้ยละ 50.00)  
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ส่วนที่ 5  
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ  

 

ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ จ ำนวน 5 ด้ำน ตำมระดับกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ดังนี้  

5.1 ผลกำรประเมินรำยด้ำนและภำพรวม 

สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง 
(ปวส.) และ หรือกำรฝึกอบรมวิชำชีพ รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จ ำนวน 5 ด้ำน 
25 ข้อกำรประเมิน ดังนี้  

5.1.1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

กำรประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ ที่เป็นผลมำจำกกำรพัฒนำคุณภำพ ทำงวิชำกำร 
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรำกฏผลดังตำรำงที่ 5.1  

ตำรำงที่ 5.1 ผลกำรประเมินด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยกำรประเมิน  

ข้อที่ รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ

คะแนน) 
ข้อที่ 

ระดับ 
คุณภำพ 

1 กำรดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 2 ปำนกลำง 2 4 
2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 1 ก ำลังพฒันำ 2 2 

3 
ผู้เรียนมสีมรรถนะในกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 
หรือกำรประกอบอำชีพอสิระ 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

4 
ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 

1 ก ำลังพฒันำ 3 3 

5 ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 1 ก ำลังพฒันำ 2 2 
6 ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100 

7 
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติด้ำน
อำชีวศึกษำ (V-NET) 

4 ดีเลิศ 3 12 
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ข้อที่ รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ

คะแนน) 
ข้อที่ 

ระดับ 
คุณภำพ 

8 กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ 5 ยอดเยี่ยม 15 75 
ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 213 
ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 250 85.2 
สรปุ ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ 
ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก ำลังพฒันำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00)  

5.1.2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ มีกำรพัฒนำหลักสูตร
ฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม และมีกำรส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนอย่ำงมีคุณภำพ เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ปรำกฏผลดังตำรำงที่ 
5.2  

ตำรำงที่ 5.2 ผลกำรประเมินด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยกำร
ประเมิน  

ข้อที่ รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 

(ค่ำน้ ำหนักXค่ำคะแนน) คะแนน 
ระดับ 

คุณภำพ 
1. กำรพัฒนำหลกัสูตรฐำนสมรรถนะ   5  

1.1 
กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็น
ระบบ 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

1.2 
กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือ
ปรับปรงุรำยวิชำ หรอืปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือ
ก ำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม 

1 ก ำลังพฒันำ 3 3 

2. กำรจัดกำรเรียนรูสู้่กำรปฏิบัตทิี่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 

  5  

2.1 คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สูก่ำรปฏิบัต ิ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
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ข้อที่ รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 

(ค่ำน้ ำหนักXค่ำคะแนน) คะแนน 
ระดับ 

คุณภำพ 

2.2 
กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรูสู้่กำรปฏิบัตทิี่
เน้นผูเ้รียน เป็นส ำคัญและน ำไปใช้ใน กำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 38 
ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 76 

สรปุ ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ ด้ำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก ำลังพฒันำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00)  

5.1.3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำครูผู้สอนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำม
มำตรฐำนต ำแหน่ง สำยงำนครูผู้สอน และผู้บริหำรสถำนศึกษำมีทักษะในกำรบรหิำร จัดกำรศึกษำใหบ้รรลเุปำ้หมำย
ที่ก ำหนดไว้ ปรำกฏผลดังตำรำงที่ 5.3  

ตำรำงที่ 5.3 ผลกำรประเมินด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยกำรประเมิน  

ข้อที่ รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(20) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 

(ค่ำน้ ำหนักXค่ำคะแนน) คะแนน 
ระดับ 

คุณภำพ 
1. ครูผู้สอน   10  
1.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
1.2 กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15 
1.3 กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ   10  
2.1 กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 5 ยอดเยี่ยม 5 25 

2.2 
กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

5 ยอดเยี่ยม 5 25 

ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 100 
ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100 100 
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ข้อที่ รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(20) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 

(ค่ำน้ ำหนักXค่ำคะแนน) คะแนน 
ระดับ 

คุณภำพ 
สรปุ ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ ด้ำนที่ 3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก ำลังพฒันำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00) 
 

5.1.4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 

สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนประกอบกำร บุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อยกระดับและพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำ ปรำกฏผลดังตำรำงที่ 5.4  

ตำรำงที่ 5.4 ผลกำรประเมินด้ำนกำรมีส่วนร่วมโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยกำรประเมิน  

ข้อที่ รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 

(ค่ำน้ ำหนักXค่ำคะแนน) คะแนน 
ระดับ 

คุณภำพ 
1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 5 ยอดเยี่ยม 6 30 

2 
กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 50 

ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 100 
สรปุ ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมสี่วนร่วม 
ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก ำลังพฒันำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00) 
 

5.1.5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 

สถำนศึกษำด ำเนินกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร แหล่งกำร
เรียนรู้ โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้มีควำมพร้อมและเพียงพอต่อกำรใช้งำนของผู้เรียน
หรือผู้รับบริกำร เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ ปรำกฏผลดังตำรำงที่ 5.5  
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ตำรำงที่ 5.5 ผลกำรประเมินด้ำนปัจจัยพื้นฐำนโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยกำรประเมิน  

ข้อที่ รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 

(ค่ำน้ ำหนักXค่ำคะแนน) คะแนน 
ระดับ 

คุณภำพ 

1 
อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรง
ฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2 ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบรกิำร 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

4 
ระบบอินเทอรเ์น็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำน
ด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5 
กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในช้ันเรียน 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 50 
ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 100 

สรปุ ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ ด้ำนที่ 5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก ำลังพฒันำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00)  
 

5.1.6 ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำทั้ง 5 ด้ำน ปรำกฏผลดังตำรำงที่ 5.6  

ตำรำงที่ 5.6 ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำจ ำแนกเป็นรำยด้ำน  

ที่ ด้ำนกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(100) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 

แต่ละด้ำน 

ร้อยละของคะแนน 
ที่ได้จำกกำรประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ได้จำกกำร
ประเมินของด้ำน X น้ ำหนักคะแนน
ของด้ำน) / คะแนนรวมของด้ำน 

1 ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 50 213 (213 x 50) / 250 = 42.60 
2 หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 10 38 (38 x 10) / 50 = 7.60 
3 ครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 20 100 (100 x 20) / 100 = 20.00 
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ที่ ด้ำนกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(100) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 

แต่ละด้ำน 

ร้อยละของคะแนน 
ที่ได้จำกกำรประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ได้จำกกำร
ประเมินของด้ำน X น้ ำหนักคะแนน
ของด้ำน) / คะแนนรวมของด้ำน 

4 กำรมีส่วนร่วม 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00 
5 ปัจจัยพื้นฐำน 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00 

ร้อยละคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินในภำพรวม 451 90.20 
สรปุ ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ยอดเยี่ยม (รอ้ยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก ำลังพฒันำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 6  
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 
 

ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

ผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ และสภำพกำรณ์ของสถำนศึกษำทัง้ 
ภำยในและภำยนอก สำมำรถน ำมำก ำหนดทิศทำง
และแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ดังนี้ วิสัยทัศน์ (Vision) 
วิทยำลัยเทคนิคพทัยำ ก ำหนดวิสัยทัศน์ ของ
วิทยำลัยเทคนิคพทัยำ ไว้ดังนี้ “เป็นองค์กรแหง่กำร
เรียนรู้ ควบคู่ คุณธรรม สร้ำงนวัตกรรม น ำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้บรหิำร จัดกำร
สถำนศึกษำ น ำพำสู่ Smart College”  
พันธกิจ (Mission) วิทยำลัยเทคนิคพัทยำ ได้จัดท ำ
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพื่อ
ก ำหนดทิศทำงและ แนวทำงในกำรขับเคลื่อน
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำใหม้ี
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ สถำนศึกษำ 
เพื่อใหบ้รรลซุึ่งวิสัยทัศน์ของสถำนศึกษำ ดังต่อไปนี้  
พันธกิจที่ 1 ผลิตนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้ 
ทักษะ และกำรประยุกต์ใช้ เป็นไปตำมมำตรฐำน 
คุณวุฒิอำชีวศึกษำและมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
พันธกิจที่ 2. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
เพื่อผลิตก ำลังคนใหส้อดคล้องกบัควำมต้องกำร ของ 
ตลำดแรงงำน  
พันธกิจที่ 3. เสริมสร้ำงสังคมแหง่กำรเรียนรู้ โดย
ควำมร่วมมือของบุคคล ชุมชน และสถำน 
ประกอบกำร 

พันธกิจที่ 1  
1) โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำด้ำนอำชีพของ
สถำนศึกษำและ สถำนประกอบกำร  
2) โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนในด้ำนวิชำกำรและ
วิชำชีพ  
3) โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรและวิชำชีพ  
4) โครงกำรอบรมเตรียมควำมพร้อม นักเรียน นักศึกษำเพื่อ
กำรทดสอบทำง กำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-
NET)  
5) โครงกำรพัฒนำระบบดูแลผูเ้รียน  
6) โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกบัชุมชนภำคเอกชน
ให้มีส่วนร่วมในกำร บริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำ  
7) โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกควำมรักในสถำนบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์  
8) โครงกำรติดตำมผูเ้รียนให้ส ำเรจ็กำรศึกษำตำมหลักสูตร  
9) โครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนนักศึกษำ 10) 
โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพือ่พัฒนำ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะ
ทั่วไป และสมรรถนะวิชำชีพของผู้เรียนอำชีวศึกษำ  
พันธกิจที่ 2  
1) โครงกำรสำนพลังประชำรัฐเพื่อกำรผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคนอำชีวศึกษำตำม ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
และประเทศ  
2) โครงกำรเตรียมควำมพรอ้มผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำเพื่อเข้ำสู่
ตลำดแรงงำน  
3) โครงกำรขยำยโอกำสกำรศึกษำและพฒันำทักษะวิชำชีพ
เพื่อเตรียมควำม พร้อมเข้ำสู่ตลำดแรงงำน กจิกรรมพฒันำ
รูปแบบและยกระดับคุณภำพศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน (Fix 
it Center Thailand 4.0)  
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ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

4) โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรสถำนศึกษำ  
5) โครงกำรพัฒนำและปรบัปรุงกำรบริหำรจัดกำรระบบ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ ของสถำนศึกษำ  
6.) โครงกำรพฒันำระบบวัดและประเมินผลกำรเรียนกำร
สอนรำยวิชำ  
7) โครงกำรประชุมเชิงปฏบัติกำรเพือ่สร้ำงควำมเข้ำใจแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำน ของคณะกรรมกำรวิทยำลัย และ
คณะกรรมกำรบรหิำรสถำนศึกษำ  
8) โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับแผนกุลยทุธ์
และอัตลกัษณ์ของ สถำนศึกษำ  
9) โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมสมรรถนะ
อำชีพแบบบรูณำกำร โดยมสี่วนร่วม  
10) โครงกำรกำรสง่เสริมบ ำเพ็ญประโยชน์  
พันธกิจที่ 3  
1) โครงกำรสง่เสรมิกำรเรียนรู้และปลูกฝังวิถีประชำธิปไตย 
ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์และต่อต้ำนกำรทุจริตคอรปัช่ัน  
2) โครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลอืผูเ้รียนอำชีวศึกษำ
เพื่อลดปัญหำกำรออก กลำงคันและกำรทะเลำะวิวำท  
3) โครงกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
รูปแบบอำชีวศึกษำระบบ ทวิภำคีและทวิศึกษำ  
4) โครงกำรอุดหนุนกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียนของนกัเรียน
นักศึกษำ  
5) โครงกำรศึกษำดูงำนแหล่งเรียนรู้ผูป้ระกอบกำรใหมเ่พื่อ
สร้ำงผูป้ระกอบกำร ใหม่  
6) โครงกำรอบรมกำรเขียนแผนธุรกจิเพือ่สร้ำง
ผู้ประกอบกำรใหม่  
7) โครงกำรสง่เสรมิพัฒนำนวัตกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
เทคโนโลยีสิง่ประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ และหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ  
8) โครงกำรจัดประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยใน สถำนศึกษำ  
9) โครงกำรสง่เสรมิและสนับสนุนครผููส้อนจัดท ำ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐง์ำน สร้ำงสรรค์ งำนวิจัยของครู 10)
โครงกำรวิจัยใจในช้ันเรียน 

 



ด้านที่  ๑. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ประเดน็ที่  1.1  การดูแลแนะแนวผู้เรียน 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถส าเร็จการศึกษา  ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน  จ าแนกตามระดับ  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  
สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา 

 
1.1 เชิงปริมาณ 

-  จ านวนผู้เรียนระดบั ปวช.  ช้ันปีที่  3  แรกเข้า.....804...คน ส าเรจ็การศึกษา...372..คน 
- จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส.  ช้ันปีที่  2   แรกเข้า...264....คน  ส าเร็จการศึกษา...211.คน 

 
           1.2    เชิงคุณภาพ 
                     -  ผู้ส าเร็จการศึกษา  ปวช.  คิดเป็นร้อยละ......46.27...... 
                     -  ผู้ส าเร็จการศึกษา  ปวส.  คิดเป็นรอ้ยละ......79.92..... 
       คิดเป็นผู้ส าเร็จการศึกษารวมทั้ง ปวช. และ ปวส.   คิดเป็นร้อยละ.....54.59.....    มี
คุณภาพอยู่ในระดับ....ปานกลาง.....โดยผลผู้ส าเรจ็การศึกษารวม ปวช.  และ  ปวส.   ปีการศึกษา  2561  เพิ่ม
สูงข้ึนกว่าปีการศึกษา  2560 คิดเป็นร้อยละ...4.01......  (ปีการศึกษา  2560  ร้อยละ....5058..) 
 
           ๑.๓   ผลสะท้อน 
  สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชนเนื่องจากได้มกีารออกเยี่ยมบ้านนักเรียน-นักศึกษา  เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน-นักศึกษาที่มปีญัหา และสถานประกอบการพึงพอใจต่อผูส้ าเร็จ
การศึกษาที่มงีานท า  ค่าเฉลี่ย3.51-5.00  คิดเป็นร้อยละ  87.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านที่  ๑. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ประเดน็ที่  1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ค าอธิบาย 
 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พงึประสงค์  หมายถึง   ผู้เรียนเป็นคนดี  แสดงออกทัง้ด้าน
จิตใจและพฤติกรรม  โดยเฉพาะความรบัผิดชอบ   ความซื่อสัตย์  และการเสียสละเพื่อส่วนรวม  มีความเป็น
ประชาธิปไตย  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร  มีภาวะผู้น า  กล้าแสดงออก  ภูมิใจในความเป็นไทย  
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมปิัญญาไทย  มีจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม   หรือ
สถานศึกษามีการส่งเสริม  สนบัสนุนให้ผูเ้รียนร่วมกันจดักิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามแนวทางจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อวท.)  
หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแหง่ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี (อกท.)  ปรากฏผลการประเมินการจัดกจิกรรมขององค์การฯ  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด  ในระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดบัชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านท่ี  ๑. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
ประเด็นท่ี  ๑.๓  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  
 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ  สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือ
สถานศึกษามีการส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอสิระ
ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ปรากฏผลการประเมนิศูนย์บ่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา  ตาม
เกณฑ์การประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  ในระดับสถานศึกษา  ระดับจังหวัด  ระดับ
ภาค  และระดับชาติ 
 
1.3.1  เชิงปริมาณ 
    - จ านวนผู้เรียนกุลม่เป้าหมายที่ผ่านการพฒันาเปน็ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอสิระ  
จ านวน   37  คน 
     -  จ านวนผู้เรียนทีป่ระสบความส าเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ  จ านวน  
3  คน 
 
1.3.2  เชิงคุณภาพ 
 -  ผู้เรียนที่ประสบความส าเรจ็สูก่ารเป็นผู้ประกอบการหรอืการประกอบอาชีพอสิระ  คิดเป็นร้อยละ  
70.27  เทียบกบัจ านวนผูเ้รียนกลุม่เป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ  มีคุณภาพในระดับ  ดีเลิศ    และเมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธ์ิ ปกีารศึกษา  2560  พบว่า  ในปีการศึกษา  
2561  ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความส าเรจ็สู่การเปน็ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอสิระสูงกว่าป ี 
2560  ร้อยละ 67.23   
 
1.3.3  ผลสะท้อน 
 จากผลการสง่เสรมิสนบัสนุนและพฒันาผูเ้รียนให้มสีมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการ  หรือการ
ประกอบอาชีพอสิระ  และมผีู้เรียนทีป่ระสบความส าเร็จการประกอบอาชีพอสิระ  ช่างซ่อมเครื่องยนต์   ช่างซ่อม
ทีวี  ตู้เย็น    ช่างติดตั้งเครื่องปรบัอากาศ   ค้าขายสินค้าออนไลน์   เป็นที่ยอมรับของสงัคม  มีการพัฒนาศูนย์บม่
เพาะจนไดร้ับรางวัลในระดับ  5  ดาว 
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ประเด็นท่ี   ๑.๔  ผลงานผู้เรียนด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
 

 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม  สนบัสนุนให้ผูเ้รยีนพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัย ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรอืงานวิจัย
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น  หรอืมีการน ามาใช้ประโยชน์
ได้จริงในระดับจังหวัด  ระดับภาค  ระดับชาติ  และระดับนานาชาติ 
1.4.1  เชิงปรมิาณ 
 จ านวนผลงาน  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยในปีการศึกษา2561   จ านวน
ทั้งสิ้น  23  ผลงาน 
 
1.4.2  เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรม ประกวดนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์  และงานวิจัยใน
สถานศึกษา    และมีผลงานสิ่งประดิษฐ์.ซอสผัดไทยสบัปะรด ซาลาเปาเบญจรงค์ เก้าอี้กายภาพ กระทะทอดไร้
กาก ระบบ 2 น้ า อุปกรณ์อัดผงกาแฟ ได้รับการยอมรบัจาก อบต.หนองปลาไหล และชุมชนหนองเกตุใหญ่ ในการ
น าไปใช้ประโยชน์   มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 
 
1.4.3  ผลสะท้อน 
 ได้รับการยอมรับจากอบต.หนองปลาไหล และชุมชนหนองเกตุใหญ่ สนับสนุน งบประมาณในการผลติ  
เพื่อน าไปใช้ประโยชน ์
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ประเด็นท่ี  ๑.๕  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการสง่เสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ  ปรากฏผลจากการเข้าร่วมการ
ประกวด  แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ทัง้
ในระดับจังหวดั  ระดับภาค  ระดบัชาติ   หรือระดบันานาชาต ิ
 
1.5.1 เชิงปริมาณ 
 จ านวนผู้เรียนที่ได้รบัรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัดจ านวน........40........คน  ระดับ
ภาค.........14.........คน   ระดับชาติ...........6...........คน 
 
1.5.2  เชิงคุณภาพ 
 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ    

- ระดับจังหวัด.....27............รางวัล 
- ระดับภาค...........8............รางวัล 
- ระดับชาติ 

 
1.5.3  ผลสะท้อน 
 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยในอาชีวศึกษาจังหวัด  อาชีวภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  และภาคอื่นๆ  ให้การยอมรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาตามเกณฑก์ารประเมินคณุภาพการศกึษา 
จ านวน  ๕  ด้าน  ๒๕  ข้อการประเมิน 

........................................................................................ 
 

1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
การประเมินสมรรถนะผูเ้รียนและผู้ส าเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษา  ที่เป็นผลมาจากการพฒันาคุณภาพทาง

วิชาการ  ทักษะ และการประยุกต์ใช้  คุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 
 
ตารางท่ี  1   ตารางผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเรจ็การศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็น
รายการประเมิน 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ค่า
น  าหนกั 
(50) 

คะแนนที่
ได้จากการ
ประเมิน 

1 การดูแลแนะแนวผูเ้รียน 2 ปานกลาง 2 4 
2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 1 ก าลังพฒันา 2 2 
3 ผู้เรียนมสีมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือ

การประกอบอาชีพอสิระ 
5 ยอดเยี่ยม 3 15 

4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์    
งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 

1 ก าลังพฒันา 3 3 

5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 1 ก าลังพฒันา 2 2 
6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100 
7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้าน

อาชีวศึกษา  (V-NET) 
4 ดีเลิศ 3 12 

8 การมีงานท าหรือศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 15 75 
      ผลรวมคะแนนท่ีได้จากการประเมิน 213 
      ร้อยละของคะแนนด้านท่ี  1  =  (ผลรวมคะแนนท่ีได ้x  100) / 250 85.20 

 
 สรุป  ระดับคุณภาพสถานศึกษา  ด้านที่  1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเรจ็การศึกษา  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาตามเกณฑก์ารประเมินคณุภาพการศกึษา 
จ านวน  ๕  ด้าน  ๒๕  ข้อการประเมิน 

........................................................................................ 
 

2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
    สถานศึกษามีการพัฒนาหรอืปรับปรงุหลักสูตรใหเ้ป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  มีการ

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  หรือปรบัปรุงรายวิชา  หรอืปรบัปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  
และมีการสง่เสรมิสนบัสนุนให้ครจูัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพือ่พัฒนาผู้เรียน  ให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21   

 
ตารางท่ี  2   ตารางผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและ
จ าแนกเป็นรายการประเมิน 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ค่า
น  าหนกั 
(10) 

คะแนนที่
ได้จากการ
ประเมิน 

1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ     
 1.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น

ระบบ 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

 1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรงุรายวิชา หรอืปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือ
ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

1 ก าลังพฒันา 3 3 

2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัตทิี่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

    

 2.1  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสู้่การ
ปฏิบัต ิ

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

 2.2  ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

      ผลรวมคะแนนท่ีได้จากการประเมิน 38 
      ร้อยละของคะแนนด้านท่ี  2  =  (ผลรวมคะแนนท่ีได ้x  100) / 50 76.00 

 
     สรุป  ระดับคุณภาพสถานศึกษาด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 
 



 

ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาตามเกณฑก์ารประเมินคณุภาพการศกึษา 
จ านวน  ๕  ด้าน  ๒๕  ข้อการประเมิน 

........................................................................................ 
 

3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
    สถานศึกษามีการสง่เสรมิ  สนับสนุนและพัฒนาครผููส้อนให้มีความรู้  ความสามารถในการจัดการ

เรียนรู้  ตามมาตรฐาน  ต าแหน่งสายงานครผูู้สอน  และผู้บรหิารสถานศึกษามีทักษะในการบริหารจัดการศึกษาให้
บรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้   

 
ตารางท่ี  3   ตารางผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนก
เป็นรายการประเมิน 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ค่า
น  าหนกั 
(20) 

คะแนนที่
ได้จากการ
ประเมิน 

1 ครูผูส้อน     
 1.1  การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
 1.2  การบรหิารจัดการช้ันเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15 
 1.3  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2 ผู้บริหารสถานศึกษา     
 2.1  การบรหิารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
 2.2  การบรหิารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
5 ยอดเยี่ยม 5 25 

      ผลรวมคะแนนท่ีได้จากการประเมิน 100 
      ร้อยละของคะแนนด้านท่ี  3  =  (ผลรวมคะแนนท่ีได ้x  100) / 100 100.00 

 
 สรุป  ระดับคุณภาพสถานศึกษาด้านที่ 3 ด้านครูผูส้อนและผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดบั ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาตามเกณฑก์ารประเมินคณุภาพการศกึษา 
จ านวน  ๕  ด้าน  ๒๕  ข้อการประเมิน 

........................................................................................ 
 

4 ด้านการมีส่วนร่วม 
    สถานศึกษามีการสง่เสรมิ  สนับสนุนให้สถานประกอบการ  บุคคล ชุชน  องค์กรต่างๆ  มีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรพัยากรในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อ
ยกระดับและพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

 
ตารางท่ี  4   ตารางผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ค่า
น  าหนกั 
(10) 

คะแนนที่
ได้จากการ
ประเมิน 

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเยี่ยม 6 30 
2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
      ผลรวมคะแนนท่ีได้จากการประเมิน 50 

      ร้อยละของคะแนนด้านท่ี  4  =  (ผลรวมคะแนนท่ีได ้x  100) / 50 100.00 
 
 สรุป  ระดับคุณภาพสถานศึกษาด้านที่ 4 ด้านการมสี่วนร่วม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาตามเกณฑก์ารประเมินคณุภาพการศกึษา 
จ านวน  ๕  ด้าน  ๒๕  ข้อการประเมิน 

........................................................................................ 
 

5 ด้านปัจจัยพื นฐาน 
    สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ห้องเรียน  

ห้องปฏิบัติการ  แหล่งการเรียนรู้  โรงฝึกงาน  หรืองานฟาร์ม  และสิง่อ านวยความสะดวกให้มีความพรอ้มและ
เพียงพอตอ่การใช้งานของผูเ้รียนหรอืผูร้ับบริการ  เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  สอดคล้องกับบรบิทของสถานศึกษา 

 
ตารางท่ี  5   ตารางผลการประเมินด้านปัจจัยพื นฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ค่า
น  าหนกั 
(10) 

คะแนนที่
ได้จากการ
ประเมิน 

1 อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัตกิาร  โรง
ฝึกงาน  หรืองานฟาร์ม 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบรกิาร 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
4 ระบบอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

      ผลรวมคะแนนท่ีได้จากการประเมิน 50 
      ร้อยละของคะแนนด้านท่ี  5  =  (ผลรวมคะแนนท่ีได ้x  100) / 50 100.00 

 
 สรุป  ระดับคุณภาพสถานศึกษาด้านที่ ๕ ด้านปัจจัยพื้นฐาน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาตามเกณฑก์ารประเมินคณุภาพการศกึษา 
จ านวน  ๕  ด้าน  ๒๕  ข้อการประเมิน 

........................................................................................ 
 

ตารางผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน 
ข้อ
ที่ 

รายการประเมิน ค่า
น  าหนกั
(100) 

คะแนนที่ได้
จากการ

ประเมินแต่ละ
ด้าน 

ร้อยละของคะแนนที่ได้
จากการประเมิน 
(ผลรวมคะแนน x 

น  าหนกัคะแนน)/คะแนน
รวมของด้าน 

1 ผู้เรียนและผูส้ าเรจ็การศึกษา 50 213 (213x50)/250=42.60 

2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 38 (38x10)/50    = 7.60 

3 ครูผูส้อนและผูบ้รหิารสถานศึกษา 20 100 (100x20)/100=20.00 

4 การมสี่วนร่วม 10 50 (50x10)/50   = 10.00 

5 ปัจจัยพื้นฐาน 10 50 (50x10)/50   = 10.00 

      ผลรวมคะแนนท่ีได้จากการประเมิน  451                   90.20 
 
 สรุป  ระดับคุณภาพสถานศึกษา  อยู่ในระดับ ยอดเยีย่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




